PADEL TOUR 2018 by

NORMATIVA:
1. ORGANITZACIÓ DE LA COMPETICIÓ
a. El WAPS PADEL TOUR by VODAFONE és un circuit de pàdel amateur
organitzat i gestionat per Waps Padel&Sports les proves del qual es
duran a terme a les seves instal·lacions situades al c/ Xaloc N15 del
polígon Industrial de Torrefarrera.
b. Constarà de 6 Opens + 1 Màster Final, reservant-se l’organització el dret
a augmentar o disminuir el número de proves segons disponibilitat del
calendari o per causes de força major.
c. Les dates i horaris de les diferents proves s’aniran informant a la web
http://www.waps.cat/vodafone-tour/, així com a les diferents xarxes
socials.
d. Les regles i normes a aplicar al WAPS PADEL TOUR by VODAFONE,
seran les de la Federació Espanyola de Pàdel.
e. L’organització del WAPS PADEL TOUR by VODAFONE es reserva el dret
a desqualificar a un jugador/a per comportament antiesportiu. Així com
el dret d’admissió.

2. INSCRIPCIÓ I HORARIS
a. Les inscripcions, horaris i ordres de joc els trobareu a la web
http://www.waps.cat/vodafone-tour/, així com els quadres de joc de cada
Open, que es publicaran com a data límit un dia abans del
començament de cada prova.
b. Les places a cada una de les proves del circuit seran limitades a 180
parelles.
c. Els partits es jugaran durant dues setmanes començant el dilluns de la
primera setmana i en horaris a partir de les 19:00 i fins a les 23:00 com a
últim torn per entrar a pista de dilluns a divendres, i els caps de
setmana durant tot el dia, els inscrits a cada prova han de tenir la
màxima disponibilitat horària per tal que la organització de cada Open
sigui fluida. Aquest format pot variar en alguna de les proves si
l’organització ho creu convenient.

d. Es tindran en compte en la mida del possible les observacions que
constin en el full d’inscripció, sense ser obligació per part de
l’organització el fet de complir-les.
e. No es podrà disputar un Open en dues ó més categories distintes, ni tan
sols canviant la parella. L’organització té l’última paraula sobre la
categoria que li correspon a una parella, podent modificar-la si ho creu
convenient. La categoria vindrà marcada per la suma de punts de la
parella al Ranquing.
Si durant la competició hi ha un parella que mostra un nivell
exageradament superior a la resta de parelles de la categoria, aquesta
no sumarà cap punt en el Open en joc i si es vol apuntar al següent, ho
haurà de fer en una categoria superior.
Des de l’organització recomanem a tots els participants el tenir en vigor la
llicència federativa de la Federació Catalana de Pàdel, tot i no ser requisit per la
inscripció a les mateixes.
És obligació dels participants informar-se dels horaris de partit i conèixer les
normes de la competició. El fet de no conèixer-les no eximeix als participants
de complir i acceptar les normes. Els punts del rànquing es sumen de manera
individual.
f.

La inscripció a les diferents proves del circuit es faran omplint TOTS ELS
CAMPS del formulari d’inscripció que es trobarà
a la web
http://www.waps.cat/vodafone-tour/

g. El preu de la inscripció a les proves serà de 19€ pels Socis de Waps, 24€
pels No socis i 15€ pels menors de 16 anys. Els preus són per persona.
h. A cada prova s’entregarà a tots els jugadors un welcome-pack, la
composició del qual podrà variar en cadascuna de les proves.
i. Al finalitzar cada prova es realitzarà un sorteig de regals per a tots els
participants que estiguin presents en el moment del sorteig, i que
normalment coincidirà amb l’acabament de les finals l’últim dia de
torneig. Tot i que l’organització pot decidir fer el sorteig en algún altre
moment.
j. Al Màster final es classificaran els 16 millors jugadors/es de cada
categoría, en funció dels punts aconseguits en les diferents proves i la
inscripció al mateix serà gratuïta.

3. COMPETICIÓ
a. A cada prova hi haurà 4 categories masculines i 4 femenines, ordenades
de 1a a 4a respectivament, sent la 1a la de nivell més alt i 4a la de nivell
més baix. Això serà així a tots els opens a excepció lògicament del Open
femení, i del Open masculí on només hi haurà categories femenines i
masculines respectivament, i sempre i quan s’assoleixi el nombre mínim
de 8 parelles inscrites en cadascuna de les categories. Si una categoria
no té el nombre mínim d’inscrits que l’organització consideri adequat
no es disputarà.

b. L’organització decidirà quin es el nombre màxim d’inscrits en cada
categoria.
c. Els perdedors de primera ronda passaran a quadre de consolació; per
tant, cada parella té garantit un mínim de 2 partits.
d. Totes les categories, excepte 1ª, es disputaran en quadre principal més
quadre de consolació, decidint l’organització el nombre de parelles per
quadre. Les categories 1º masculina i femenina seran en el següent
format: Les 4 millors parelles del Ranking passaran directament a quarts
de final del quade princiapl, la resta de parelles faran fase prèvia en
format de grups, classificant-se 4 parelles per la fase final.
e. Els partits de quadre principal es disputaran al millor de 3 sets amb tiebreak en cadascun d’ells, l’organització pot modificar aquesta norma
avisant a les parelles implicades abans de començar el partit. Els partits
de quadre de consolació es disputaran al millor de 3 sets, sent el tercer
set un súper tie-break (al millor de 11 punts amb dos de diferència)
f. Si un dels integrants de la parella,per força major no pot jugar el seu
primer partit, es podrà modificar la parella sempre que aquesta sigui del
nivell de la categoria en joc i l'organització n'estigui informada. Un cop
realitzat el primer partit qualsevol modificació de parella implica que tot
i guanyar el partit es doni com a vencedor la parella contrincant.
g. La participació a cada prova atorgarà als jugadors/es de forma individual
un número de punts, segons la ronda en que hagin estat eliminats en la
competició. Aquests punts s’aniran sumant durant l’any i establiran el
Ranking del Circuit. Hi haurà un ranking per cada categoria.
h. Els caps de sèrie seran designats en funció dels punts de rànquing del
circuit què sumin els dos membres de la parella en el moment de fer la
inscripció. Un cop feta aquesta, qualsevol canvi posterior de parella ja
no modificarà els caps de sèrie del quadre. En el cas què l’organització
interpreti què algun jugador/a realitza canvis de parella un cop
realitzats els quadres, a efectes d’aconseguir aparellaments de partits
més assequibles, serà amonestat amb la resta de punts què
l’organització consideri oportuns. Ó amb la no participació al circuit.
i. El rànquing s’actualitzarà després de cada Open i es podrà consultar a la
web www.waps.cat
j. La categoria a la que pertany un jugador de cara al Màster final,
serà la categoria on ha sumat més punts.
k. Als jugadors que hagin jugat tots els Opens (masculins o femenins)
se'ls hi atorgaran l’equivalent en punts extra de haver disputat una ronda en un
Open.

El sistema de puntuació per a cada prova serà el següent:

Campions
Finalistes
Semi finalistes
Quart Finalistes
Vuitens Finalistes
Setzens Finalistes
1/32 Finalistes
Participants

1ª Categoria
5625
4375
3125
1875
1250
625
250
27

2ªCategoria
1125
875
625
375
250
125
50
9

3ªCategoria
225
175
125
75
50
25
10
3

4ªCategoria
45
35
25
15
10
5
2
1

FASE DE CONSOLACIÓ
a. Totes aquelles parelles que hagin perdut el seu primer partit del quadre
principal tindran dret a jugar la fase de consolació En el cas que a alguna
categoria no es jugui la fase de consolació, sempre s’avisaria d’aquest fet en el
període d’inscripció de l’Open en qüestió.
b. La fase de consolació es disputarà al millor de 3 sets amb TIE Break a 7 punts
en els 2 primers sets. En cas d’arribar al 3r set, aquest es disputarà un
Super tie-break a 11 punts.
c. Les parelles que vulguin participar en la fase de consolació ho hauran de
comunicar al jutge àrbitre de la competició. Si no es així es donarà per suposat
que la parella no vol participar en aquesta fase.
d. Els partits de consolació es jugaran durant el mateix període que la
competició oficial durant les mateixes setmanes del Open i s’allargaran a la
següent si l’organització ho creu necessari per tal de garantir el bon
funcionament del torneig.
e. Si algun dels integrants de la parella no pot jugar la consolació, el jugador
que queda sense parella pot buscar un substitut per jugar el partit però es
donarà com a vencedora la parella contraria.
f. Si una parella perd la primera ronda per “BYE” si perd la següent ronda té
dret a consolació.
g. La parella que passi la primera ronda per “BYE” i la següent per “W.O,” si
perd la següent ronda NO te dret a consolació.
h. La parella que passi la primera ronda per “W.O.” si perd la següent ronda te
dret a consolació.

4. MÀSTER FINAL
El Màster Final el jugaran els 16 millors jugadors/es de cada categoria, segons els punts
acumulats durant els diferents opens. Si algun d’aquests no el pogués jugar, hi tindran
accés els següents classificats immediatament posteriors a aquests 16 fins a formar les
8 parelles de cada categoria que hi tenen accés. En cas d’empat a punts es decidirà si
entra un jugador o un altre al màster , en funció de qui hagi jugat més proves del
circuit, i si persisteix l’empat es farà un sorteig. El mateix procediment es farà per
decidir els cap de sèrie del màster

La categoria del Màster vindrà donada per la categoria on el participant hagi sumat
més punts, i no per la que hagi jugat més opens.
Els caps de sèrie del Màster aniran en funció del rànquing del WAPS PADEL TOUR. Els
guanyadors i finalistes de cada categoria del Màster, en la següent edició s’haurà
d’apuntar en una categoria superior, ja sigui de manera individual o per parella.
Quedant al criteri de l’organització el fer les excepcions a aquesta norma que es
creguin convenients.
El Màster final no puntuarà per al rànquing i serà completament gratuït.

5. ALTRES QUESTIONS
L’organització del circuit es reserva la potestat de poder decidir sobre qualsevol
matèria que no estigui inclosa en aquesta normativa, així com de la seva interpretació.

6. CONSULTES SOBRE LA COMPETICIÓ
Per a qualsevol consulta o incidència sobre la competició podeu dirigir-vos a:
esportiva@waps.cat
tlfn./whatsapp: 600 600 280

